KILPAILUIDEN HAKEMINEN
Kilpailukauden aikana järjestetään useita kilpailutapahtumia eritasoisille harrastajille liiton ja jäsenseurojen
yhteistyönä. Suomen Cheerleadingliiton alaisia kilpailuita voivat järjestää Suomen Cheerleadingliiton
jäsenseurat. Kilpailujen järjestäminen on hyvä promootio lajin ja seuran esille tuomiseksi omalla
paikkakunnalla, ja lisäksi kisajärjestäminen on oiva rahankeräyskeino omaan seuratoimintaan. Kilpailuiden
järjestäminen lisää parhaimmillaan myös yhteisöllisyyttä seuran sisällä.
Kilpailun järjestäjän tulee perehtyä järjestämisohjeisiin ja varmistaa riittävät toiminnalliset ja taloudelliset
resurssit kilpailun järjestämiselle ennen kilpailujen hakemista. Kilpailujen järjestämiseen liittyviä
materiaaleja, vinkkejä ja ohjeita on kerätty liiton nettisivuille osoitteeseen:
https://scl.fi/kilpailutoiminta/kilpailujen-jarjestaminen/
Suomen Cheerleadingliitto määrittelee kilpailujen ajankohdat ja myöntää kilpailut seurojen tai
seurayhtymien yhteistyössä järjestettäväksi. Kirjallinen kilpailuhakemus tulee toimittaa määräaikaan
mennessä Surveypal-lomakkeen kautta.

START-KILPAILUT
Start-kilpailut ovat kilpailukauden ja -uran avaustapahtumia, jonne kokoontuvat kaikenikäiset harrastajat
lapsista aikuisiin. Start-kilpailut ovat matalan kynnyksen kilpailut lähellä seuroja. Tarkoituksena on tarjota
seuroille varainkeruumahdollisuus sekä pienentää kilpailumatkojen kuluja. Jokaiselle alueelle on haettavissa
kolme Start-kilpailua per kausi, ja ne järjestetään joulu-helmikuussa. Start-kilpailuiden osallistujamääräksi
suositellaan 500-1500 osallistujaa per kilpailu, keskimääräinen osallistujamäärä on v. 2019 aluekilpailuissa
ollut 950 osallistujaa/kilpailu.
Järjestäjän vastuut ja velvoitteet









sitoutuu järjestämään kilpailut sovittuna ajankohtana hakemuksen osoittamassa paikassa ja vastaa
kokonaisuudessaan kaikista kilpailuun liittyvistä järjestelyistä
vastaanottaa ilmoittautumiset, tarkistaa niiden oikeellisuuden ja järjestää rekisteröinnin
laskuttaa kilpailujen osallistujamaksut ja hyvittää SCL:lle sovitun osuuden osallistujamaksuista
arpoo
kilpailujärjestyksen,
aikatauluttaa
kilpailupäivän
ja
hyväksyttää
aikataulun
tuomarivaliokunnalla
huolehtii, että kilpailun järjestämiseen tarvittavat luvat ja vakuutukset ovat kunnossa (ilmoitus
yleisötilaisuudesta yms.) ja on vastuussa kilpailussa noudatettavasta turvallisuudesta.
Turvallisuuteen liittyvät elementit, kuten lämmittelyn, on oltava osallistujille maksutonta.
huolehtii kilpailupaikan, äänentoiston ja kilpailualustojen vuokrauksesta sekä näiden kustannuksista
lähettää kilpailuinfon kilpailuun ilmoittautuneille
vastaa siitä, että kilpailuissa on vähintään seuraavat toimihenkilöt ja henkilömäärät:
 3-5 tuomariavustajaa
 1-2 asujen/korujen tarkastajaa
 1-2 ilmoittautumisten vastaanottajaa (rekisteröityminen)
 1-2 musiikkilaitteiden hoitajaa
 1-2 livestream-vastaavaa
 1 kilpailunjohtaja
 tarvittava ja viranomaisen määräämä lukumäärä järjestysmiehiä
















muuta henkilökuntaa kilpailujen sujuvuuden varmistamiseksi kuten kulunvalvonta,
lipunmyynti, juonto
hoitaa kilpailupaikalle tarvittavan määrän ensiapuhenkilökuntaa harjoitteluajan alusta kilpailun
loppuun saakka. Ensiapuhenkilöstön määrä tulee mitoittaa tapahtuman laajuuden, riskiarvion sekä
osallistuja- ja yleisömäärän mukaisesti.
hoitaa tuomariston matka- ja majoitusvaraukset ja vastaa niiden kustannuksista sekä
tuomaripalkkioista
hoitaa kilpailupaikalle tuomaristolle riittäväksi katsottavan lounaan, välipalaa ja virvokkeita sekä
vastaa niiden kustannuksista
vastaa edellä mainituista tuomaristoon liittyvistä kustannuksista 1500 euroon asti/kilpailu, jonka
jälkeen SCL vastaa ylimenevistä (kohtuullisista) kustannuksista.
toimittaa kunniakirjat osallistuville joukkueille 1 kunniakirja / joukkue
halutessaan palkitsee joukkueet mitalein ja/tai pokaalein tms. ja tällöin huolehtii palkintokustannuksista näiden osalta
halutessaan tarjoaa kilpailijoille ruoka- ja majoitusmahdollisuuksia
halutessaan järjestää tapahtuman tuote- ja kahviomyyntiä tms.
saa tapahtuman tulot itselleen toiminnoista, joita tapahtumassaan järjestää (lipunmyynti, tuote- ja
kahviomyynti, majoitus- ja ruokailupalvelut, myyntipöytien vuokraus, käsiohjelmien myynti /
mainospaikkamyynti, stream-lähetysten myynti jne.)
vastaa kilpailuihin liittyvistä kuluista lukuun ottamatta SCL:n velvollisuuksiin kuuluvia kustannuksia,
ellei asiasta sovita erikseen SCL:n kanssa
vastaa livestreamin järjestelykustannuksista, mikäli seura järjestää streamin itse, ja/tai kerää siitä
lipputuottoja
luovuttaa SCL:n käyttöön pyydettäessä kaksi (2) pääsylippua/katseluoikeutta tapahtumaan

Suomen Cheerleadingliiton vastuut ja velvoitteet












lisää tapahtuman kilpailukalenteriin
päättää kilpailun sarjat kilpailujärjestelmän mukaisesti
lähettää kilpailukutsun
vastaa tapahtumahallintajärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta sekä luo kilpailut järjestelmään
nimittää henkilön mahdollisten lisenssien pistotarkastusten tekemistä varten
nimittää kilpailun tuomarit ja juryn
vastaa kilpailujen tuomarointiin tarvittavan tekniikan järjestämisestä ja tuomariston teknisestä
tuesta sekä niiden kustannuksista
vastaa
livestreamin
järjestelykustannuksista,
mikäli
kilpailut
streamataan
SCL:n
yhteistyösopimuksen puitteissa
saa halutessaan tapahtumasta maksuttoman myyntipöydän mahdollisia myyntituotteita varten,
mutta liiton tuotemyynti ei saa tuottaa järjestävän seuran tuotemyynnille haittaa (esim. täysin
samanlaiset myyntituotteet)
toimittaa järjestäjälle kilpailuiden pop up-seinät ja vastaa niiden kuljetuskustannuksista
tukee järjestäjää kaikissa kilpailuiden järjestelyihin liittyvissä asioissa

SPIRIT-KILPAILUT
Spirit-kilpailut ovat jokaisen levelin ja sarjan pääkilpailuun valmistavat kansallisen tason kilpailut, jotka
myös voi valita kauden pääkilpailuksi halutessaan. Spirit-kilpailuissa kilpaillaan myös pienryhmissä ja muissa
erikoissarjoissa. Kilpailuissa tavoitellaan iloista ja kannustavaa ilmapiiriä. Kilpailuja on kilpailukauden aikana
yhteensä viisi, ja ne järjestetään maalis-toukokuussa. Spirit-kilpailujen odotettu osallistujamääräarvio on
1000–2100 osallistujaa. Yli 1500 osallistujan kilpailut suositellaan järjestettävän kaksipäiväisinä.
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saa halutessaan tapahtumasta maksuttoman myyntipöydän mahdollisia myyntituotteita varten,
mutta liiton tuotemyynti ei saa tuottaa järjestävän seuran tuotemyynnille haittaa (esim. täysin
samanlaiset myyntituotteet)
toimittaa järjestäjälle kilpailuiden pop up-seinät ja vastaa niiden kuljetuskustannuksista
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HAKEMUKSEN TEKEMINEN
Seura jättää hakemuksen kilpailujen järjestämisestä hakulomakkeen avulla, linkki SCL:n nettisivuilla.
Kilpailuiden hakulomakkeessa kysytään seuran yhteystietojen lisäksi seuraavia asioita:
Haettava kilpailu

Kilpailuareena

Seuran järjestelyt

Seuran perustelut






paikkakunta
haettava kilpailu
päivämäärä(t), jotka seura on tiedustellut vapaina oleviksi / tehnyt alustavan
varaukset
kiinnostus muun kuin ensisijaisen vaihtoehdon järjestämiselle







areenan nimi ja osoite
kilpailijakapasiteetti max.
katsomotilat max.
lämmittelymahdollisuudet
oheistilat







järjestelytoimikunta ja vapaaehtoiset
lisäpalvelut
vastuullisuus
kuntayhteistyö
näkyvyys




seuran perustelut kilpailuiden hakemiseksi
arvo ja vaikuttavuus seuralle ja sen sidosryhmille

Hakuajan päätyttyä tapahtumatuottaja tekee valintakriteeristön pohjalta esityksen järjestäjistä. Päätökset
kilpailujen myöntämisestä tekee liiton hallitus. Valintakriteeristö on avattuna erillisessä liitteessä.
Järjestämisoikeutta myönnettäessä valinta tehdään osallistujien etua ajatellen ja cheerleadingiä sekä
cheerleadingkilpailuiden kehittymistä edistäen. Hakemukset pisteytetään valintakriteeristön mukaisesti, ja
eniten pisteitä saaneelle hakemukselle tarjotaan järjestämisoikeutta hakemaansa kilpailuun.
Kaikille hakeneille seuroille ilmoitetaan tuloksesta heti päätösten tekemisen jälkeen. Kun seura saa kilpailut
järjestettäväkseen, tehdään tämän jälkeen yhteistyösopimus liiton ja seuran välille, jossa määritellään
tapahtuman järjestämiseen liittyvät vastuut ja velvoitteet. Suomen Cheerleadingliiton kilpailu- sekä
kurinpitosäännöt ovat voimassa kaikessa kilpailutoiminnassa.

KILPAILUN JÄRJESTÄMISMAKSU
Kilpailun järjestäjän tulee maksaa Suomen Cheerleadingliitolle järjestämismaksua liiton myöntämistä
kilpailuista. SCL laskuttaa seuraa toteutuneiden osallistujien mukaan.
Start-kilpailut
•
•

Osallistumismaksu v. 2022 18 € / osallistuja
Liitto ottaa osallistumismaksusta 20 % ja järjestävä seura saa 80 % osallistumismaksuista.

Spirit-kilpailut
•
•

Osallistumismaksu v. 2022 22 € / osallistuja
Liitto ottaa osallistumismaksusta 60 % ja järjestävä seura saa 40 % osallistumismaksuista.

Vuoden 2023 talousarvio hyväksytään edellisen vuoden syyskokouksissa, ja Suomen Cheerleadingliiton
hallitus vahvistaa kilpailun osallistumis- ja järjestämismaksut vuosittain.

KYSYTTÄVÄÄ?
Lisätietoja kilpailujen järjestämisestä ja hakemisesta:
Tapahtumatuottaja Josefina Palvalin
josefina.palvalin@scl.fi
puh. 044 075 0017

